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جدول األعمال

األكاديميةالدوائر عنمقدمة●
والفرصالتحديات●
التغييرأذرع●
للمديريةاألكاديميةالرؤيةفيالرئيسيةاملواضيععنمقدمة●

(مسودة)(BPS)التعليمية
Enact)لرؤيةالتحتيةالبنية● Vision)
(مسودة)الجودةضمانات●
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(  REPT)مكونات أداة تخطيط اإلنصاف العرقي 
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األكاديميةالدوائر مقدمة عن 

الخاصالتعليممكتب
الدامجةالفرص●
املنصفاألميةمحو ●
االحتياجاتتلبيةعلىقائمونظاممالئمةبيئات●
املدرسينخبرة●
 صحابأالطالبمناإلنجليزيةاللغةمتعلمينتائجتحسين●

الهمم

نهياملوالتعلماألكاديميةالشئون مكتب

الثنائيةاللغويةاإلجادةجائزة●
املنصفاألميةمحو ●
املبكرةالطفولةفيالتوسع●
اإلثنيةالدراسات●
 والفنون والهندسةوالتكنولوجياالعلوم●

والرياضيات
(EFA)للجميعالتميز برنامج●

والعافيةالصحةمكتب L

ومستدامةوصحيةآمنةتعلمبيئات●

املنصفاألميةمحو ●

والبدنيةالصحيةالتربية●

العاطفياالجتماعيالتعلم●

املدارسدعملوسائلاملنصفالوصول ●

اإلنجليزيةاللغةمتعلميمكتب
املنصفاألميةمحو ●

الثنائيةاللغويةاإلجادةجائزة●

األمباللغةالتعلمزيادة●
متعدديللمتعلمينالجودةعاليتعلم●

اللغات
 التعليموزاراتاتحادمعايير تطبيق●

 بتطوير املعنية2020لعام(WIDA)بالواليات
 املحتوياتمختلففي(ELD)اإلنجليزيةاللغة

(ESL)ةثانيكلغةاإلنجليزيةاللغةتعليموفي
 منةاإلنجليزياللغةمتعلمينتائجتحسين●

الهممأصحابالطالب
 الوالئيةاالمتثالمتطلباتاستيفاء●

والفيدرالية

املدرسينقيادةمكتب
املنصفاألميةمحو ●
ماملنهيالتعلم● قدَّ

ُ
معلممنامل

املعلمينمنالنابعاإلبداع●
الجدداملدرسيندعم●
القيادة/املهنيةالحياةمسارات●
املتخصصينمساعديتعلم●

OEL OSE

APL

OHW

OTL

اإلنصاف 
والوصول 



واإلنجازاتالفرصفيالفجواتلسدالتعليميةالعامةبوسطنمدارسمديريةسياسة

فيحقالدراس يفصلبكلطفلكليملكالتعليمية،العامةبوسطنمدارسإدارةفي
قدرةبالطفلكليحظىأنينبغي.الجودةوعاليوعامليمنصفتعليمعلىالحصول 
هخاللمنيستطيعتصورهيمكنموردكلإلىالوصول علىاملقيدةوغير املوحدة
ورفعةعظمةمنبداخلهعماالتعبير 

الرؤية اإلستراتيجية للمديرية التعليمية 

(BPS)تمهيد سياسة سد فجوات الفرص باملديرية التعليمية 



(ELA)ملادة آداب اللغة اإلنجليزية ( MCAS)في اختبار نظام 8-3متوسط الدرجة القياسية لطالب الصفوف 

متجاوز للتوقعات/ مستوفي = 500



ملادة الرياضيات( MCAS)في اختبار نظام 8-3متوسط الدرجة القياسية لطالب الصفوف 

متجاوز للتوقعات/ مستوفي = 500
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11-3الصفوف : 2021في مادة القراءة في خريف " MAP Growth"نتائج تقييم 
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11-3الصفوف : 2021في مادة الرياضيات في خريف " MAP Growth"نتائج تقييم 
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.في الفصل املدرس ي-1املستوى -نواجه تحديات في تعليم الدروس املشتركة 
.يجب أن نتصرف بسرعة
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ر هذا  ِّ
غي 

ُ
كيف سن

الوضع لضمان 
حصول جميع 
الطالب على ما 
يحتاجون إليه؟

القوي التعافيإستراتيجيات1.

مدرس يفصلكلفيالدمج2.

األمباللغةالتعلمإلىالوصول زيادة3.

عليميةالتاملديريةفيالطموحينوالتعلمالتدريس4.
(BPS)

التخصصاتجميعفياملنصفاألميةمحو 5.

مدرسة/مدرس يفصللكلالجودةضمانات6.
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عالصيفيالتعلمفرصتوفير ●2021صيف وسَّ
ُ
طالًبا11,500منألكثر امل

وشركة(ESY)الدراس يالعامتمديدبرنامجخاللمن(SWD)الهممأصحابالطالبمنطالًبا1500منأكثر خدمة●
"Catapult Learning"

اإلثراءوبرامجاألكاديميةالبرامجخاللمن(ELs)اإلنجليزيةاللغةمتعلميمنطالًبا4450منأكثر خدمة●

التعليميةاملديريةأنحاءمختلففياملنصفاألميةمحو أعمالمبادرةإطالق●2021سبتمبر
القدرةطالبكلامتالكضمانبهدف(BPS)التعليميةاملديريةطالبلجميعاإللكترونيةالخصوصيةالدروسخيار توفير ●

.الفور علىاإللكترونيةالخصوصيةالدروسإلىالوصول على
املدرسيةالتعافيخدماتفياملدرس ياملستوى على(ESSER)تمويلاستثمارات●

Brighton"مدرسةفياملعتمدةالساعاترصيداستعادة○ High School"
تمكينيةنصوًصاتضماالبتدائيةاملرحلةفصول فيمكتباتبناء○
املدرسيةالخصوصيةالدروستوفير ○
.باإلثراءمصحوبإضافيتعلموقتتوفير فياملدرسيةالشراكاتمناالستفادة○

(OST)الدراس ياليومأوقاتخارجالخصوصيةالدروستقديمويشملاالمتثال،تعافي●2021خريف
لهمماأصحابالطالبمشاركةعلىواملباشر الصريحالتركيز معالتسارعأكاديمياتلدخول طلبتقديمعمليةإطالق●

اللغاتمتعدديالهممأصحابواملتعلميناللغاتمتعدديواملتعلمين

أعمال التعافي األكاديمي
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(ELA)يزيةاإلنجلاللغةآدابمادةعلىتركز التعليميةاملديريةأنحاءمختلففيتسارعأكاديمياتتوفير ●2022فبراير
(OST)الدراس ياليومأوقاتخارجافتراضيةوإثرائيةأكاديميةفرصتوفير ●

الرياضياتمادةعلىتركز التعليميةاملديريةأنحاءمختلففيتسارعأكاديمياتتوفير ●2022أبريل
(OST)الدراس ياليومأوقاتخارجافتراضيةوإثرائيةأكاديميةفرصتوفير ●

طالبلكلفرديةصيفيتعلمخططإعداد●2022صيف
الصيفيةواإلثرائيةاألكاديميةالفرصزيادة●

أعمال التعافي األكاديمي



طالب املديرية 
( BPS)التعليمية 

.عباقرة

غة الوصول إلى التعلم بالل
األم 

املمارسات 
الدامجة  

التعليم املثالي 
النموذجي

آمنة وصحية وداعمة بيئات
ثقافًيا

؟(BPS)ماذا يعني مصطلح التدريس بطموح في املديرية التعليمية 
1األذرع الرئيسية لتقوية تعليم املستوى 

اعرف نفسك واعرف 
طالبك

ل داخل الفص-فرص التعلم اإلثرائية 
املدرس ي وخارجه

:يجب دعم األذرع الرئيسية بما يلي

التعافي القوي  تدامةاملمارسات الثقافية واللغوية املس

نظام الدعم املتعدد املستويات رينالتعلم واإلرشاد املهنيين املبتك



:(BPS)التعليميةاملديريةفيمدرس يفصلكلفيتوافرهاالواجباملمارسات

الدراس يللصفاملناسباملحتوى تدريس❖
يومكلوفيمدرس يفصلكلفيمنهوالكتابةمعقدنصقراءة❖
يومكلوفيمدرس يفصلكلفيالصعبةواملهامالدروسإكمال❖
ماطبيقتمنالطالبيمكنالذياملشاريعوتنفيذاملشاكلحلعلىالقائمالتعلمفياملشاركة❖

واقعيةمشاكلعلىتعلموه
األكاديميةاملحادثاتفيالطالبودمجتعلمهتممالتعميقأسئلةطرح❖
التخصصاتجميعفياملنصفلألميةاملاحيالتدريسممارساتتطبيق❖
واملالحظاتالتعليقاتوإبداءومراقبته،الطالبتعلمتقييم❖

15
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ذإذا يليمااملركزي املكتبنفَّ

ز الجودةعاليمنهيتعليمتصميم(1)
ّ
 ادةقإلىوتقديمهومرك

املدرسينوقادةاملدارس

 الستخدامها،الجودةعاليةوأدواتومواردموادإعداد(2)

 التطبيقوفرصالجودةعالياإلثراءمعاملوادومواءمة

العملي

 لدعماألولويةتعطيالتيالتحتيةالبنيةفياالستثمار (3)

 موالتعلالفردي،اإلرشادخاللمناملدارسوقادةاملدارس

...العملمزاولةأثناءالتعلمدعموأدواتاإلقليمي،املنهي

علىقادريناملدارسمديرو سيصبح

 يةاملدرسالتعليميةالقيادةفرق مناالستفادة(1)

منهيتعلمفرصتوفير فياملدرسينقادةوخبرة

املدرسةمستوى علىالجودةعالية

 مالحظاتلتقديمأفضلاستعداًدااالستعداد(2)

 ومراقبةللمعلمينومركزةهادفةوتعليقات

.ودعمهالطموحالتدريس

فياملدرسينسيساعدمما

 يجياتاإلستراتمنمجموعة-وتنفيذ-علىالتركيز (1)

 فيابياإليجبتأثيرهااملعروفةاإلنتاجيةمرتفعة

 ليمتعتحسينإلىستؤديالتيالطالبإنجازات

 اتواملهار املعرفةواستخداموتقويته1املستوى 

ستوى املفيالجودةعاليتعليمتنفيذفيواملوارد

ا3واملستوى 2
ً
 تنفيذ

ً
.كامال

 جذرًياتحسًناالطالبنتائجوستتحسن،الطموحالتعلمفرصإلىمنصفبوصول (BPS)التعليميةاملديريةفيالعباقرةطالبناسيحظىذلك،بعد

.الواليةمستوى علىواألداءالنمو متوسطاتوستتخطى

1املستوى تعليمتقوية:األكاديميالفعلنظرية



...من الوصول إلى ( BPS)ينبغي أن يتمكن كل طالب في املديرية التعليمية 
من الطالب وأولياء األمور واملعلمينسمعناهما 
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والتعلمالدراس ياملنهج
األمباللغةالتعلم●
الدعممعالدمج●
صمكتبةوأمينمكتبة● ُمرخَّ
الرئيسيةاملشتركةاملوادجميعتدريس●
الفنيةالتربية●
البدنيةالتربية●
التعليميةاملديريةمستوى علىاملشتركةللدوراتدليل●
فايوالوايالكمبيوتر أجهزة●
روسوالداملشاريععلىاملرتكز بالتعلمالخاصةاملوادتوفير ●

عة جمَّ
ُ
امل

اإلثراء
(K-12)للصفوفرياضيةألعاب●
االستكشافيوالتعلمامليدانيةالرحالت●
يفاإلنصافأجلمنتبرعاتجمعفعالياتوإقامةشراكاتعقد●

املدارسمختلف
بعدهوماالدراس ياليومقبلمابرامج●
الطالبيةواملناظراتاملناقشات●
(BSAC)بوسطنلطالباالستشاري واملجلسالطالبيةالحكومة●

املرافق
والعشرينالحاديالقرن معاملتناسبواألثاثاملرافق●
واملياهاملياهودوراتاملرافقتحديث●
والتدفئةالتبريدنظم●
واملراقبةالهواءجودة●
والحدائقاملالعب●
ساحاتواملالعلومومختبراتواملكتباتالرياضيةاأللعابصاالت●

األغراضاملتعددة
القاعاتتجديدأعمال●
الطعامتناول ومساحةاملطبختجديدأعمال●

واألسرالطالبدعمأدوات
االجتماعياألخصائي●
األسري املنسق●
املمرضات●
ولغوًياوإثنًياعرقًيااملتنوعالعملطاقم●
واملغذيةالطازجةالطعاموجبات●
اإلسكاندعم●
.الشاملةاملجتمعيةاملدارس●



...من الوصول إلى ( BPS)ينبغي أن يتمكن كل طالب في املديرية التعليمية 
من الطالب واألسر واملعلمين سمعناهما 

االبتدائيةاملرحلة
الصارماألكاديمياإلعداد▫
(STEM)والرياضياتوالفنون والهندسةوالتكنولوجياالعلومتعليم▫
العامليةواللغةاللغويةالثنائية▫
السباحةدروس▫
الخارجيةواللعبالتعلممساحات▫

الثانويةاملرحلة
 املبكر االستعدادوبرامج،(IB)الدوليةالبكالورياوبرنامج،(AP)املتقدمااللتحاقبرنامج▫

(CTE)والفنياملنهيوالتعليماملزدوج،التسجيل/الجامعيةللمرحلة
املنهيوالتدريبالوظيفيوالتظليلالشركاتفيالداخليالتدريب▫
(MassCore)برنامج▫
َراَجَعةاالختياريةاملواد▫

ُ
واإلثرائيةاألقرانمنامل

املنهيواملسار الجامعيةاملرحلةتخطيط▫
املدرسيون املستشارون▫
الثنائيةاللغويةاإلجادةوجائزةالعامليةاللغة▫
اإلثنيةالدراسات▫

19



في تأمالت وتعليقات ومالحظات على ضمان الجودة
(BPS)املديرية التعليمية 
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21الخطوات التالية 

اتحادو املدرسينوقادةاملدارسومديري املدارسلجنةمنواملالحظاتالتعليقاتجمع●2021نوفمبر
األسريةواملجموعاتالطالبيةوالقيادة(BTU)بوسطنفياملعلمين

 منجاهاتواالتاألنماطمعلتتالءمالرؤيةوتكرار واملالحظات،للتعليقاتاالستجابة●
املصلحةأصحابمجموعاتمختلف

التنفيذلدعمالتحتيةالبنيةخططوضع●

يناير-2021ديسمبر
2021

علىءً بناالرؤيةمراجعاتفيللنظر املدارسلجنةمعاالعتكاف-وقيادة-موعدتحديد●
َرَحةالتحتيةالبنيةخطةومناقشةومالحظاته،املجتمعتعليقات

َ
قت

ُ
التنفيذلدعمامل

 بنيةالوخطةالرؤيةحول الجديدالعمدةمعمناقشةالتعليميةاملديريةمديريةإجراء●
التمويلوخطةاملطلوبةواالستثماراتالتحتية

َحة،الرؤيةعرض● نقَّ
ُ
العمللتمويلاألعواممتعددةاملاليةوالخطةوالتنفيذ،امل

واستدامتهالرئيس ي



الخطوات التالية 
22

فبراير
2022

للمدارسليالفعبالوقتاألكاديميالدعملتقديماألكاديميةللشئون قسمتنظيماقتراح●
مدارسللالالزمالدعممستوى توفير لضمانباملوظفيناألكاديميةالشئون قسمملء●
 املدارسقادةأجلمن2023-2022الدراس يالعامفياملنهيالتعلموحداتنشر ●

واملعلمينواملرشدين


